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Der er ved dette kontrolbesøg ikke fulgt op på tidligere
sanktioner.
Emmavej 10
3660 Stenløse

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret virksomhedens
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procedure for tilbagetrækning af fødevarer. Ingen
anmærkninger.
1

Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
risikoanalyse. Kontrolleret risikovurdering af leverandør,
mærkning og deklaration af næringsstoffer inden frigivelse.
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Ingen anmærkninger.

1

Virksomheden har bl.a. risikovurdering af produktion samt
personale og hygiejnekontrol. Virksomheden oplyser at
risikoanalysen vil blive opdateret med virksomhedens

1

aktiviteter.

2
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside www.danasan.dk.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel. Virksomheden er
korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Kontrolleret at virksomheden kan redegøre for udleverede
certifikatpapir. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har ikke eksport aktiviteter pt. Vejledt konkret
om reglerne for skriftlige procedurer for håndtering af
vandmærkepapir.
Medtaget 1 ubenyttet gammel certifikatpapir. Virksomheden er
X

blevet vejledt i at der skal anmodes om nyt vandmærkepapir
når virksomheden vil eksportere igen.
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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret at kosttilskuddene Femi Plus og Jern Dråber er anmeldt til
Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret anmeldelse af virksomhedens markedsførte kosttilskud.
Det indskærpes, at alle ændringer i de anmeldte oplysninger skal meddeles til Fødevarestyrelsen.
Følgende er konstateret: Virksomhedens anmeldelse af kosttilskuddene stemmer ikke overens med mærkningen
af produktet. Kilden til jern i kosttilskuddet Jerndråber stemmer ikke overens med anmeldelsen. For
kosttilskuddet Femi Plus, er der i anmeldelsen bl.a. ikke angivet deklareret mængde af vitaminer, c vitamin
indholdet fremgår hellere ikke i anmeldelsen. Desuden fremgår der i anmeldelsen at produktet indeholder bl.a.
glycerol og siliciumdioxid, men det fremgår ikke på mærkningen af produktet.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Vi er i gang med at sende rettelser ind til Fødevarestyrelsen.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på udleveret retsikkerhedsblanket.
Tillægsside udleveret.
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